Borgholms slott
under belägring
Borgholm Castle
under siege

Stridsyxa
Battle axe

Arkeologerna vid Statens historiska
museer bedriver sedan några år
ett arkeologiskt forskningsprojekt
om Borgholms slott. Projektet
genomförs i samverkan med
Borgholms slott, Borgholms
kommun, Statens fastighetsverk
och Länsstyrelsen i Kalmar län.
Projektet finansieras främst genom
bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar
län.

Följ undersökningarna
och forskningsprojektet
Follow the excavations
and the research project
https://arkeologerna.com/uppdrag/
borgholm-och-kalmar-slotten-vidkalmarsund/

The Archaeologists at the National
Historical Museums have been
conducting an archeological
research project about Borgholm
Castle for some years now. The
project is being carried out in
collaboration with Borgholms
Slott, Borgholm Municipality,
National Property Board Sweden
and the County Administrative
Board in Kalmar. The project is
mainly financed through grants
from the County Administrative
Board in Kalmar.

Ett forskningsprojekt
A research project

Kartering med GPS öster om slottet
Mapping with GPS east of the castle

Under mer än 1 000 år har det bott människor
på den plats som vi idag känner som
Borgholms slott. Ungefär lika länge har det
också funnits någon typ av befästning här.
Och genom århundranden fram till sent
1600-tal har åtskilliga strider och belägringar
ägt rum på denna plats.

People have lived in this place we now call
Borgholm Castle for more than a 1000 years.
There have also been fortifications in this
area for about the same amount of time.
Through the years until the late 1600s many
sieges and battles have taken place right
here.

Det har också levt många människor i
närområdet som på olika sätt var knutna till
slottet. De har bott i hus utanför slottsområdet
och även haft en egen kyrka.

Many who lived in the area were somehow
connected with the castle. They lived in
houses outside the castle grounds and had
their own church.

Här har ond bråd död blandats med vanligt
vardagsliv.

This is a place where brutal attacks and the
routines of everyday life met.

Sedan 2017 bedriver Arkeologerna vid
Statens historiska museer ett arkeologiskt
forskningsprojekt om Borgholms slott. Vi
vill belysa platsens skiftande funktion och
gestaltning och i fokus står den mångfald av
människor som levde och verkade här. Genom
resultaten kommer vi kunna berätta ännu
mer om Borgholms slotts spännande historia
och de skall även bilda utgångspunkt för hur
de historiska lämningarna kan skyddas i
framtiden.

The Archaeologists at the National Historical
Museums have been conducting a research
project about Borgholm Castle since 2017.
We want to illustrate the changes in function
and design of the location, and through that
highlight the diversity of the people who
lived and worked here. The results will give
new insights into the captivating history of
Borgholm Castle and will contribute to the
future work of preserving historical remains.

Aldrig förr har Alvaret utanför Borgholm slott
blivit dokumenterat med sådan noggrannhet.
Genom våra undersökningar hittar vi fynd
från belägringar och upptäcker sedan länge
bortglömda spår av bebyggelse i landskapet.

Never before has the Alvar outside Borgholm
Castle been so thoroughly documented.
Through our exploration we have discovered
findings from sieges as well as long forgotten
remnants from the settlements in the area.

En unik borg
An unique fortress

Medeltida byggnad i västra slottslängan
Medieval foundation in the western castle

Medeltida källare på borggården
Medieval cellar in the courtyard

Slottet sett från norr
The castle seen from the north

Slottet har haft en viktig roll som
svensk riksborg, gränsfäste och port
till kontinenten. Makten på borgen
skiftade mellan svenskar och danskar.
En period i mitten av 1300-talet
kontrollerade till och med den mäktiga
Hansan Borgholm.
Borgholms slott är ett unikt
kulturarvsmonument som
manifesterar medeltidens och
vasatidens anda och materiella kultur.
Byggnaderna och kulturlagren utgör
ett historiskt arkiv som ruvar på
enorma informationsmängder och
berättelser om tidigare generationers
politiska och ekonomiska ambitioner,
vardagsliv och livsvillkor.
På borggården finns en stensatt cirkel
som visar platsen för ett runt borgtorn.
Kanske uppfördes tornet redan i slutet
av 1100-talet? Borgholm byggdes
ut under 1200-talet till en modern
europeiska borg med ringmurar och
hörntorn. Borgen förändrades och
utvidgades under 1500-talets slut
och fram till mitten av 1600-talet.
Det mesta vi ser idag är från denna
senare period. Under markytan finns
emellertid de äldre spåren kvar…

The castle has played an important
role as a fortress, a border marker,
and a gate to the continent. Control
of the fortress switched between
the Danes and the Swedes. During
a period in the fourteenth century
even the powerful Hanseatic League
controlled Borgholm.
Borgholm Castle is a unique heritage
site that embodies the medieval and
Vasa Age spirit and material culture.
The buildings and culture layers
create a historical archive that holds
a vast amount of information and
stories from earlier generations’
political and economic ambitions,
everyday life, and living conditions.
In the courtyard there is a paved
stone circle revealing the location of
a round tower. Maybe it was raised as
early as the end of the 1100s? During
the thirteenth century Borgholm
was upgraded into a contemporary
European fortress with a curtain wall
and new towers. The fort was further
expanded during the end of the 1500s
until the mid-1600s. Most of what we
can see today is from the later period.
But below the surface older remains
are waiting to be discovered…

Före borgen
Before the fortress

Husgrunder från järnåldern
Foundations from the Iron Age

Husgrunder från järnåldern
Foundations from the Iron Age

Keramik
Ceramics

Vi vet genom tidigare arkeologiska utgräv
ningar att området vid Borgholm var bebyggt
för 1 500 år sedan. Flera av de öländska
ringmursborgarna uppfördes under detta
skede. På 400-talet bröt det romerska riket
samman efter att ha dominerat den europeiska
kontinenten under lång tid och en period
av oroligheter och folkvandringar följde.
Kontinentens dramatiska händelser berörde
även Skandinaviens människor men perioden
innebar också en långsam övergång till ett nytt
samhälle. Vi vet ännu inte om bebyggelsen vid
Borgholms slott utgjort en eller flera gårdar.
Kanske fanns det också här en befästning under
järnåldern för 1 500 år sedan?

Pincett
Tweezers

Husgrunder från järnåldern
Foundations from the Iron Age

Through earlier archaeological excavations
we know that Borgholm was settled 1 500
years ago. Many of the walled fortresses on
Öland were built during this time. In the fifth
century the Roman Empire collapsed after
having dominated the European continent
for a long time, and a period of unrest and
migration followed. The dramatic happenings
on the continent also affected the people of
Scandinavia, but the period also brought with
it a gradual change into a new society. We do
not know yet if the settlement by Borgholm
Castle was made up of one or several farms.
Maybe there already was some fortification
here 1 500 years ago?

Medeltid på Alvaret
Middle Ages on the Alvar

Medeltida trappa
Medieval staircase

Kyrkan som fanns här tidigare hette Borgs
kyrka. Ruinen efter den ligger på östra
kortsidan av entrébyggnaden till Borgholms
slott. Stenkyrkan byggdes kanske redan på
1100-talet. Arkeologer har hittat smedjor från
1100-talet nära kyrkan och möjligen kan borgen
ha börjat byggas redan då. Vid den här tiden
låg en viktig handelsplats vid Köpingsvik några
kilometer åt nordost.
På 1300- och 1400-talen fanns en omfattande
bebyggelse på Alvaret. Utgrävningar har visat
att husen som var av trä hade grunder och golv
av kalksten. En del av byggnaderna hade källare
och omgavs av vällagda stenläggningar. Flera
av husen hade kök och användes som bostäder.
Invånarna har troligen varit knutna till borgens
verksamhet.
Förödande bränder drabbade ett flertal av
husen vid mitten av 1300-talet. Kanske är det
resultatet av belägringar av borgen?

Medeltida källare
Medieval cellar

Alvaret
The Alvar

The church that stood here was called Borg
Church. The church ruin is east of the entrance
building to Borgholm Castle. The stone
church was possibly built as early as the
twelfth century. Archaeologists have found
twelfth century forges close to the church, and
construction on the fortress may already have
begun then. During this time an important
trade centre was located by Köpingsvik,
a couple of kilometres to the northeast.
In the fourteenth and fifteenth century there
was extensive development on the Alvar.
Archaeological excavations have shown that
the wooden houses had foundations and floors
made of limestone. Some of the buildings
had basements and were surrounded by
paving stones. Several of the buildings had
kitchens and were used as living quarters.
The occupants of the area were most likely
connected with the fortress.
Fires devastated several of the houses in the
mid-1300s. Could it be the aftermath of a siege
to the fortress?

Medeltida källare
Medieval cellar

Tusentals medeltida fynd
Thousands of medieval finds
Bärnstenspärla
Amber pearl

Beslag
Fittings

Sländtrissa
Flywheel

Flera tusen medeltida fynd
påträffades vid en arkeologisk
undersökning år 2004 när
entrébyggnaden skulle
byggas. Flertalet av fynden
är från 1200-talet och fram
till omkring 1500. Föremålen
speglar både den trygga
vardagen och oroliga tider
vid Borgholms slott. Här
ﬁnns hushållsavfall, personlig
utrustning, olika redskap
och vapen samt rester av
byggnader och inredning.
Flera av föremålen har
importerats långt ifrån, som
till exempel glasskålen från
det som idag utgör Syrien.

Stengodskrus
Jar of stoneware

Knivskaft
Knife shaft of bone

In 2004 several thousand
archaeological finds were
made in conjunction with
the entrance building being
constructed. Several of the
finds are from between the
years 1200–1500 and they
reflect both safe everyday
life and more turbulent
times at Borgholm Castle.
Archaeologists found
household waste, personal
equipment, different tools
and weapons as well as
remains from furniture and
buildings. Many of the objects
were imported from faraway
places, such as the glass bowl
from the region that now is
modern day Syria.

Benflöjt
Bone flute

Fingerring
Finger ring

Benkam
Bone comb

Keramikskärvor
Ceramic shards

Bryne
Whetstone

Sölja
Buckle

Glaskärl
Glass vessel

Sländtrissa
Flywheel

Belägringar av slottet
Sieges of Borgholm Castle

Slottet sett från öster
The castle seen from the east

Borgholms slott blev genom sitt utsatta
läge ofta inbegripet i krigiska händelser
och belägringar. Vi känner till omkring 15
omfattande konflikter. Den äldsta tiden
är dock okänd. Historiska källor från
1100–1200-talen saknas. Det är först från
mitten av 1300-talet det finns bevarade
dokument.
År 1361 invaderades Öland av den danske
kungen Valdemar Atterdag på väg till Gotland
och efter Borgholms erövring så tillsatte han
egna hövitsmän på borgen.
Under flera veckor år 1367 belägrades
borgen innan besättningen kapitulerade. Vid
belägringen utfärdade den svenske kungen
Albrekt av Mecklenburg ett brev ”in castris
ante borgholma” och troligen uppfördes en
tillfällig befästning vid borgen.
Borgholms slott utsattes för flera belägringar
från mitten av 1400-talet fram till 1520-talet.
Svenskar och danskar höll borgen växelvis.
Borgholms slott och Öland övertogs, efter
understöd från Lübeck, från danskarna år
1510. Vid belägringen hade svenskarna en
blida (en typ av kastmaskin för projektiler)
till sitt förfogande. Man skall ha förberett ett
anfall genom att bygga 30 stormstegar och
samla enris till att sätta eld på höstackar på
slottet. Borgen gavs upp efter flera månaders
belägring.
De sista krigiska handlingarna inträffade år
1677 då de fientliga danskarna låg med sina
skepp i Kalmarsund och sköt mot slottet i syfte
att inta det. Men de misslyckades.

Borgholm Castle’s exposed location meant
frequent involvement in battles and sieges.
We know of about 15 extensive conflicts.
The earliest history is however unknown.
The earliest historical documents that are
preserved originate from the mid-1300s.
In the year 1361 Öland was invaded by the
Danish King Valdemar Atterdag on his way
to Gotland. After the conquering of Borgholm
he appointed his own bailiffs to the fortress.
The fortress was under siege for weeks
during 1367 before the garrison surrendered.
During the siege the Swedish King Albrekt of
Mecklenburg issued a letter, “in castris ante
borgholma”, and a temporary fortification
was probably built by the fortress.
Borgholm Castle was victim to many sieges
from the mid-1400s until the 1520s. The
control of the fortress switched between the
Swedes and Danes.
Borgholm Castle and Öland were reclaimed
from the Danish in 1510 with the support of
Lübeck. During the siege the Swedes used a
trebuchet to launch projectiles. To prepare
their attack it is said that the Swedes built
30 ladders and collected juniper branches to
set the castle’s haystacks on fire. The fortress
surrendered after a several month-long siege.
The last conflict at the castle was in 1677
when the Danish fired at the castle from their
ships in Kalmar Sound, hoping to conquer
Borgholm. They failed.

Fresk föreställande kung Valdemar i Sankt Peders kirke i Næstved.
Danmarks kung 1340–1375.
King Valdemar shown on a contemporary fresco in St. Peter’s Church,
Næstved. King of Denmark from 1340 to 1375.

Medeltida belägringskrigföring
Medieval siege warfare

Projektil av bly
Projectile made of lead

Spik från spikklubba
Nail from a morning star

En belägring kunde antingen avgöras av
vilken sida som hade mest förråd och kunde
hålla ut längst, eller genom en stormning av
murverken. För att lyckas med en stormning
måste belägrarna först slå en bräsch i murarna,
och detta kunde åstadkommas med tunnlar
som underminerade försvarsverken eller med
hjälp av kastmaskiner. Ett tredje alternativ
var att försöka föra fram murbräckor och
belägringstorn – men då exponerade sig
anfallarna för försvararnas vapen.
Ofta löste sig frågan genom så kallad
”dagtingan” där belägrarna gav upp och fick
avtåga med eller utan vapen. I borgar som
vägrat kapitulera anställdes ofta blodiga
massakrer på både garnisonens soldater och
civila om angriparna lyckats erövra fästet.

The outcome of a siege was decided by who
had the most resources, or by breaching the
defenses. Sometimes the attackers used a
variety of siege engines to break down the
castle walls.
On occasion, the warring parties reached a
peaceful agreement of surrender.
When castles were overrun with brute force,
it usually resulted in bloody massacres of both
soldiers and civilians.

Nedan: Slaget vid Aljubarrota (1385). Illustration av Jean d’Wavrin i Chronique d’Angleterre.
Collection: British Library, Royal 14 E IV. Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain
Dedication.
Below: Battle of Aljubarrota (1385). Illustration by Jean d’Wavrin in Chronique d’Angleterre.
Collection: British Library, Royal 14 E IV. Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain
Dedication.

Spåren från belägringar
Traces of sieges

Sölja
Buckle

Armborstpil
Crossbow bolt head

Borgholms slott och området kring borgen
utgör en fullständigt unik miljö utifrån
tidigare erfarenheter från slagfält i Sverige och
utomlands. Det är framförallt bevarandegraden
hos fynden som överraskar och få platser i
Sverige och norra Europa har denna typ av
förutsättningar.
Vi har hittat olika projektiler från artilleri
och handeldvapen, armborstpilar, men även
blankvapen och rustningsdetaljer. Området vid
Borgholms slott uppvisar en lång rad av krigiska
händelser som inträffat vid olika tillfällen
under flera hundra år. De tidigaste spåren
från stridigheter som vi hittills hittat är från
1200-talet och de yngsta är från 1600-talet.

Borgholm Castle and the area surrounding
the fortress is a unique site compared to other
battlefields both in Sweden and abroad. The
artefacts found in the area are surprisingly
well preserved, and the conditions at the site
are a rarity in Sweden and northern Europe.
We have found different projectiles from
artillery, crossbows and firearms. Edged and
bladed weapons and pieces of armour have
also been found. The area around Borgholm
Castle reveals a long history of warfare
spanning over several hundred years. The
earliest signs of combat we have found so far
are from the 1200s and the most recent are
from the 1600s.

Armborstpil
Crossbow bolt head

Ringbrynja
Chain mail

Armborstpil
Crossbow bolt head

Armborstpil och projektil från ballista
Bolt heads from crossbow and ballista

